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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Susitikimas su kineziterapeute
Spalio 23 dieną Rėkyvos progimnazijos ketvirtokai susitiko su
bendraklasio Dovydo mama kineziterapeute. Vaikai išklausė patarimų apie
taisyklingą laikyseną, lankstumą. Kartu atliko mankštelę, lankstumo pratimus.
Sužinojo daug dalykų apie kineziterapeuto profesiją.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja

Akcija ,,Mokykla skaito“
Spalio 25 dieną progimnazijoje vyko poeto Vytauto
Mačernio kūrybos skaitymas. Kūrinius skaitė aktorius Alvydas
Brunalas. Jis supažindino su poeto vaikyste, tragiška lemtimi ir
vertingiausiu kūrybiniu palikimu. Iš skaitomų tekstų jautėme
daug nerimo, nevilties, gyvenimo prasmės ieškojimo istorijų.
7-8 klasių mokiniai klausėsi eilių iš ,,Vizijų‘‘, sonetų ,,Metai“.
Aktorius kalbėjo ir apie pasirinktą savo profesiją.
Liudvika Kelpšienė, lietuvių kalbos mokytoja

Akcija ,,Sugrėbkime lapus prie mokyklos”
Mokyklos parkas paskendo lapų jūroje… Mūsų klasės mokiniai, kartu
su dorinio ugdymo mokytojomis, atėjo į pagalbą progimnazijos aplinkos
tvarkytojams. Visi noriai grėbė lapus, kūrė kompozicijas iš jų, džiaugėsi
rudens spalvomis. Smagu buvo kartu darbuotis ir džiaugtis žaliuojančia
pievele.
Jorilė Andrijauskaitė, 3B klasės seniūnė
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Mokytojų diena ,,Ačiū, tau mokytoja”
Darganotą ir tamsų spalio penktosios rytą mokytojus pasitiko šventiškai nusiteikę mokiniai su gėlių
puokštėmis rankose.
Po 4 pamokų mokytojai buvo pakviesti į aktų salę. Visus sužavėjo
nuoširdus Mokinių seimo dalyvių spektaklis ,,Raudonkepuraitė“, kurioje
mokyklos kasdienybę priminė įtaigiai mokinių atlikta improvizacija. Po
spektaklio nominuoti penki mokytojai: ,,Gražiausia šypsena“, ,,Taikliausia
frazė“, ,,Stilingiausia“, ,,Kūrybiškiausia“, ,,Mokytojų mokytoja“. Intarpuose
tarp nominacijų 5-8 klasių mokiniai parodijavo muzikos stilius nuo 7 dešimtmečio iki dabar.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Viktorina ,,Matematika įdomiai ir linksmai“
Lapkričio 13 dieną progimnazijoje vyko viktorina ,,Matematika įdomiai ir
linksmai“. Joje dalyvavo dvidešimt 5-8 klasių mokinių. Progimnazistai atliko
užduotis, reikalaujančias loginio mąstymo, greito mintino skaičiavimo,
kūrybiškumo. Mokinius sudomino užduotys, kurioms buvo reikalinga IT pagalba
nustatant senovės Graikų matematikus pagal pateiktus paveikslėlius ir nuorodas.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja

Akcijoje „Mokykla skaito"
2018 m. lapkričio 15 dieną 5B klasės mokiniai
dalyvavo skaitymo akcijoje „Mokykla skaito". 5B klasės
mokiniai skaitė klasikos kūrinius 5A klasės mokiniams.
Penktokai rinkosi skaityti Šatrijos Raganos, Jono Biliūno,
Petro Cvirkos kūrybą. Skaitovai raiškiai ir emocionaliai
skaitė klasiką, o žiūrovai įdėmiai klausėsi savo
bendraamžių. Mokiniai nuoširdžiai pasidžiaugė skaitymo
teikiamu malonumu.
Neringa Vaidilienė ir Liudvika Kelpšienė, lietuvių kalbos
mokytojos
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RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Išvyka į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją (NVSPL)
2018 metų spalio 17 dieną 8 klasės mokiniai vyko į Nacionalinę visuomenės
sveikatos priežiūros laboratoriją (NVSPL ). Moksleiviai sužinojo apie keliamo
triukšmo aplinkoje įtaką žmogaus sveikatai. Mums pademonstravo triukšmo
matavimo priemonę, taip pat susipažinome su atliekamais fizikiniais matavimais bei
šios įstaigos darbo specifika. Chemijos laboratorijoje mokiniams papasakojo, kokie
yra atliekami oro, vandens, maisto kokybės tyrimai, sužinojome, ką dirba chemikai,
mikrobiologai.
Irma Radvilė, chemijos mokytoja

Rytmetys ,,Skubėk į knygų pasaulį”
Vieną gražų rudens rytą išsiruošėme į Rėkyvos biblioteką, kurioje
susitikome su bibliotekininke Giedre. 2018 –tieji mūsų progimnazijoje paskelbti
,,Skaitymo metais“. O atvėsus orams pats laikas prisiminti skaitymo malonumą. Visi
traukėme burtus, kurie lėmė, kokią knygą galėsime pasiimti skaityti namuose. Kai
kurie pasiėmė net po keletą knygelių. Mūsų mokytoja tikisi, kad mes aktyviau
skaitysime ir gausiau ,,sužaliuos‘‘ klasės skaitymo medžiai. Auginame net tris
ąžuoliukus, lenktyniaujame, kuri skaitytojų grupė nugalės.
Edilija Jankauskaitė, 3B klasės mokinė

Pradinukų išvyka į Keistuolių teatro spektaklį ,,Bajoras Bambeklis’’
Spalio pradžioje Šiaulių mieste vyko tarptautinis teatrų festivalis
COOL – JĖGA. Labai džiaugėmės, kai mokytoja I.Valatkevičienė
pakvietė mus į Keistuolių teatro spektaklį ,,Bajoras Bambeklis’’. Trys
pradinių klasės- 3A, 3B ir 4A- važiavome į Šiaulių dramos teatrą. Buvo
įdomu stebėti linksmą aktorių spektaklį, kuriame skambėjo lietuvių
liaudies dainos, patarlės ir priežodžiai. Po spektaklio laimingi grįžome
namo.
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Oskaras Gedminas, 3B klasės mokinys

Žygis dviračiais į Ramunės sodą
Mes su dviračiais važiavome į Ramunės sodą, kuriame gyvena
mūsų mokytoja Irena. Stebėjome ir atpažinome tris augalų grupes:
medžius, krūmus ir žoles. Žaidėme, supomės sūpuoklėmis,
mėgavomės tėvelių paruoštais užkandžiais. Mokytoja mus pavaišino
sultimis ir ledais. Žygio metu nuvažiavome net 9 kilometrus. Taip
pažymėjome judumo savaitę ir dieną be automobilio. O dabar
lauksime pavasario, gerų orų, kad vėl galėtume sėsti ant dviračių ir
lenktyniauti su vėju.
Urtė Pladytė, 3B klasės mokinė

Išvyka į gyvūnų globos namus
Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo progimnazijoje
vykusioje gerumo akcijoje ,,Atverk duris pūkuotai širdžiai“. Jos metu
mokiniai ir jų tėveliai dovanojo maistą, paklotėlius, skanėstus
šuniukams,
kačiukams.
Aktyviausiems
akcijos
dalyviams
suorganizuota edukacinė išvyka į Gyvūnų globos namus ,,Šiaulių
letenėlė“, kurie įsikūrę Kužių seniūnijoje. Gyvūnų globėja Aurelija
papasakojo vaikams daug istorijų apie tai, kaip gyvūnai pateko į šiuos
namus. Liūdna ir skaudu girdėti, kad dažniausiai neatsakingi šeimininkai išvaro į gatves savo augintinius, kai
šie nusibosta ar suserga. Šiuo metu prieglaudoje gyvena virš 100 gyvūnėlių, jais rūpinasi trys darbuotojai ir
keletas savanorių pagalbininkų.
Mokiniai klausėsi pasakojimų, domėjosi gyvūnų priežiūros ir gydymo problemomis, glostė
mielus keturkojus, vedžiojo juos, vaišino skanukais. Ačiū popamokinės veiklos organizatorei I. Kievišienei ir
progimnazijos direktoriui R. Senkui už edukacinę kelionę.
Irena Valatkevičienė, pradinių klasių mokytoja

Šiaulių miesto progimnazijų kūrybinės dirbtuvės ,,Šimtmečio Šiauliai. 100 profesijų“
Spalio 11 dieną Rėkyvos progimnazijos 5-8 klasių Mokinių seimo
atstovės dalyvavo Medelyno progimnazijoje organizuotame renginyje- Šiaulių
miesto progimnazijų kūrybinės dirbtuvės ,,Šimtmečio Šiauliai. 100 profesijų“.
Mokiniai susipažino su 100-tu Šiauliuose dirbančių žmonių profesijomis ir
specialybėmis. Renginio dalyviai turėjo iš skirtingų profesijų sukurti vieną
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įmonę, jos emblemą. Mūsų progimnazijos mokinės savo sukurtą įmonę pavadino ,,Ramybės oaze“.
Ilona Kievišienė, ugdymo karjerai specialistė

3-4 klasių kvadrato varžybos Gegužių progimnazijoje
Spalio 16 dieną Rėkyvos progimnazijos 3-4 klasių mokinių komanda dalyvavo Šiaulių miesto 3-4 klasių
mokinių kvadrato varžybose Gegužių progimnazijoje. Pirmąsias varžybas su Gegužių progimnazija
pralaimėjome. Mūsų mokyklos komandai nepasisekė įveikti ir Jovaro progimnazijos mokinių. Likome treti.
Tikimės, kad kitais mokslo metais trečiokai bus stipresni ir pasieks aukštesnių sportinių rezultatų.
Ilona Kievišienė, ugdymo karjerai specialistė

Helovinas Rėkyvos progimnazijoje
Spalio 26 dieną Rėkyvos progimnazijoje buvo minima Helovino šventė. Šį renginį organizavo Mokinių
seimas. Visi norintieji dalyvauti nuo trečiadienio į mokyklos fojė nešė išskaptuotus moliūgus. Penktadienį,
spalio 26 dieną, vyko helovininių patiekalų mugė. 15% iš suprekiauto pelno buvo nutarta skirti savanorystės
reikmėms.
Pasibaigus mugei vyko 1-8 klasių mokinių diskotekos.
Džiugu, kad moksleiviai noriai dalyvavo šioje nuotaikingoje šventėje. Taigi, linksmai paminėję šią šventę
mokiniai sulaukė rudens atostogų.
Ilona Kievišienė, ugdymo karjerai specialistė

Kitokia patirtis
2018 metų lapkričio 6 dieną dalyvavau Šiaulių miesto savivaldybės
socialinių paslaugų centro profesinio veiklinimo patyriminiame užsiėmime.
Stebėjau socialinės darbuotojos Akvilės darbą, plačiau susipažinau su jos
profesija. Į šį centrą praleisti laisvalaikį renkasi žmonės su negalia arba
sergantys nepagydomomis ligomis, ateina ir senyvo amžiaus žmonės. Ši vieta
ypatinga tuo, kad tau įduoda ne neįgalų vežimėlį, bet jei neturi, kur gyventi,
suteikia nakvynės namuose vietą. Taip pat užsukęs į centrą gali išsimaudyti,
išsiskalbti drabužius. Mano nuomone, svarbiausias dalykas šiuose namuose –
tai bendravimas ir įvairių užsiėmimų organizavimas. Čia veikia muzikos,
dailės, mezgimo, rankdarbių, siuvimo būreliai. Niekam nėra svarbu, ar tu esi senas ar jaunas, sveikas ar ligotas,
atėjęs nebūsi vienišas ar atstumtas. Socialinė darbuotoja mums papasakojo istoriją, kaip čia besilankantis
žmogus pakilo iš neįgaliojo vežimėlio, pasveiko, sukūrė šeimą, augina du vaikus. Visiems svarbu viltis,
tikėjimas, kad gali įveikti sunkumus.
Socialinių paslaugų centras turi savas tradicijas, vieniši ir atstumtieji drauge čia švenčia šventes. Man tikrai
buvo įdomu susipažinti su kitokia patirtimi. Austėja Balčiūnaitė, 8 klasės mokinė
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Renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų Amerikos skaitykloje ,,My Weekend“
Lapkričio 16 dieną 7-8 klasių mokiniai vyko į Šiaulių miesto P.
Višinskio biblioteką. Tai buvo antrasis susitikimas šiais mokslo metais.
Netradicinėje anglų kalbos pamokoje mokiniai vieni kitiems pristatė skaidres
apie savo savaitgalį ir maisto ruošą, ką jie dažniausiai valgo ir gamina
laisvalaikiu. Taip pat sužinojome, kad draugai už Atlanto labai mėgsta
kompiuterinius žaidimus, skaityti knygas, žaisti krepšinį ar futbolą. O mūsų
progimnazistai – daugiau laiko leidžia su šeima, draugais, klausosi muzikos.
Bendraminčiai užsiminė apie gyvūnus. Mokiniai pasakojo apie savo
augintinius: kiek jų turi ir kokie jų vardai.
Baigiantis virtualiai edukacinei pamokai moksleiviai susitarė, kad kito susitikimo metu kalbėsis apie Šv.
Kalėdų ir Kūčių tradicijas bei papročius.
Lauryna Dulinskaitė, 8 klasės mokinė ir Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

Dalyvavome respublikinėje konferencijoje ,,Gamtos karuselė. Vaistažolių kraitelė"
Mūsų progimnazijos pradinukai aktyviai dalyvauja projekte ,,Auginu, prižiūriu,
ragauju“. Mokiniai prie mokyklos augino, laistė vaistažoles. Skynė žiedelius, džiovino,
vėliau gėrė vaistažolių arbatas ir jomis vaišino kitus.
Lapkričio 13 dieną Rėkyvos progimnazijos jaunieji gamtininkai išskubėjo į Šiaulių
miesto Salduvės progimnaziją, kurioje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių
konferencija
Konferencijoje ,,Gamtos karuselė. Vaistažolių kraitelė“ 4A kl. mokinys Arijus Bula
pristatė medetką, o 3B kl. Jorilė, Arminas ir Faustas – nasturtą.
Konferencijos dalyviai susipažino su vaistažolėmis, augančiomis artimiausioje
aplinkoje, išklausė kitų dalyvių pranešimus.
Jorilė Andrijauskaitė, 3B klasės mokinė

Išvyka į Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą
2018 metų lapkričio 13 dieną –Patyriminio ugdymo (STEAM) dieną- Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centre ketvirtokai kūrė florariumą.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja
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Komiksų kūrimas Rėkyvos bibliotekoje
Lapkričio 20 dieną 6 klasės mokiniai lankėsi Rėkyvos bibliotekoje, ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime
,,Komiksų kūrimas”. Visus mus draugiškai pasitiko komiksų centro darbuotojas Tomas Januškevičius, kuris
papasakojo daug įdomių faktų apie komiksų žanrą. Vadovas pasiteiravo vaikų, ar jie žino, kad pats seniausias
superherojus yra Supermenas. Jam šią vasarą sukako 80 metų! Vaikai puikiai žinojo ne tik apie žymiausią
komiksų herojų kūrėją, bet ir apie „Marvel Comic“ direktorių Steną Li, kuris sukūrė tokius herojus kaip Žmogų
Vorą, Fatnastiškąjį ketvertą, X-menus, Halką. Šis autorius mirė sulaukęs 95 metų. Paskui mokiniai turėjo turėjo
atlikti užduotį – sukurti superherojų, kuriame atsiskleistų geroji savybė ir blogoji pusė. Vyko sukurtų komiksų
pristatymai.
Liudvika Kelpšienė, lietuvių kalbos mokytoja

,,3D grafika“ P. Višinskio bibliotekoje

Lapkričio 20 dieną 8 klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,3D grafika“ P. Višinskio
bibliotekoje. Užsiėmimo metu progimnazistai sužinojo apie 3D grafikos naudojimą įvairiose srityse, dalyvavo
patyriminėje veikloje – kūrė akinius naudodami 3D pieštukus.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja

Išvyka į fotografijos muziejų
Lapkričio 15 dieną Rėkyvos progimnazijos trečiokai
apsilankė Šiaulių Fotografijos muziejuje, susipažino su jo atsiradimo
istorija ir dabartimi. Muziejaus darbuotoja Ieva
papasakojo
mokiniams daug įdomių dalykų apie muziejų, biblioteką, kurioje yra
net keletas tūkstančių knygų apie fotografiją. Trečiokai susipažino su
laboratorija, jiems papasakojo, kaip buvo ryškinamos nuotraukos.
Mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ir kūrė nespalvotą
fotografiją.
Irena Valatkevičienė, pradinių klasių mokytoja
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Patyriminio ugdymo (STEAM) diena Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre
Mūsų progimnazijos pradinių klasių mokiniai vyko į jaunųjų
gamtininkų centrą ir dalyvavo įvairiose edukacinėse programose. 3B
klasės mokiniai susipažino su gyvosios gamtos atstovais: tarakonais,
gyvalazdėmis, iguanomis, pelytėmis, žiurkėnais, driežais, šinšila ir
triušiukais, papūgėlėmis. Jaunųjų gamtininkų centro darbuotoja Ilona
Sakalauskienė papasakojo daug įdomių dalykų apie gamtininkų centre
globojamus gyvūnėlius.
Urtė Pladytė, 3B klasės mokinė

Robotikos užsiėmimas

Lapkričio 20 dieną 5B klasės mokiniai, lydimi mokytojos Neringos Vaidilienės, vyko į Išmaniąją
mokyklą, į robotikos užsiėmimus. Užsiėmimų vadovė Rita papasakojo apie robotus kosmose, pamokė mokinius
sukonstruoti robotus. Mokiniai linksmai žaidė sumo žaidynes, planšetėmis naudodami kahoot programą tikrino
žinias, ką išmoko apie robotus kosmose. Vaikai buvo apdovanoti diplomais. Mokiniai turiningai praleido laiką,
daug sužinojo apie robotų pasaulį, išbandė savo sukonstruotus robotukus.
Neringa Vaidilienė, lietuvių kalbos mokytoja

,,ETwininng“ projektas „Paukščiai visoje Eropoje“
Mes dalyvavome tarptautiniame „eTwininng“ projekte
„Paukščiai visoje Europoje“ (angl. „Birds Across Europ“).
Pagrindinis projekto tikslas – pagaminti paukštį, kuris pasiektų
projekto partnerių mokyklas. Projekto kūrėja – Čekija, šalys
dalyvės: Lenkija, Lietuva, Italija, Serbija, Anglija, Portugalija,
Prancūzija. Laukiamas projekto rezultatas – paukščių paroda
projekto partnerių mokyklose.
Mes pristatėme Lietuvos nacionalinį progimnazijos simboliu tapusį paukštį gandrą. Sukurtų darbelių
nuotraukas mokytoja Virginija patalpino „eTwininng“ projekto svetainėje. Labai patiko rašyti laiškus kitų šalių
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vaikams anglų kalba. Jiems pasakojome apie save ir savo mokyklą. Visi laiškai keliavo į skirtingas šalis.
Džiaugėmės iš kitų šalių gautais laiškais ir dovanomis. Smagu, kad galėjome dalyvauti tokiame projekte.
Viltė Klimantaviūtė, Goda Lukytė, Viltė Poškevičiūtė, antros klasės mokinės

Edukacinė anglų kalbos pamoka ,,Healthy Way of Living“, skirta ugdymui karjerai,
Šiaulių UAB saldainių fabrike ,,Rūta” kavinėje
Lapkričio 21 dieną 7 klasės mokiniai ir anglų kalbos mokytoja Rita
Ramonienė dalyvavo edukacinėje pamokoje Šiaulių UAB saldainių fabriko
,,Rūta” kavinėje. Mokiniai mokėsi padavėjo ir kliento bendravimo etikos,
užsisakydami patiekalus anglų kalba. Jie stebėjo padavėjų darbą, mandagiai
bendraudami domėjosi siūlomų patiekalų sudėtimi. Septintokai susipažino ir su
sveikesnių desertų meniu. Buvo galima užsisakyti ir sužinoti angliškus
pavadinimus šokolado fondiu su vaisiais, sūrio ,,Džiugas” su šokoladu, varškės
deserto su kokybišku šokoladu, trintomis braškėmis, šokoladinio puodelio su
putėsiais bei ragauti iš įvairių uogų ir vaisių pagamintus želė saldainius.
Vaikai užsisakė sveikesnių blynelių su įvairiais įdarais, gėrė gilių kavą bei žaliąją arbatą. Visi nustebome,
kad šokoladiniai saldainiai yra labai jautrūs aplinkos poveikiui. Kartais yra pastebimas jų paviršiaus pabalimas.
Dėl staigių temperatūros pokyčių kakavos sviestas kristalizuojasi ir susidaro baltos riebalinės apnašos saldainių
paviršiuje.
Šiai edukacinei pamokai mokiniai ruošėsi iš anksto: pamokose susipažino su įvairių desertų pavadinimais,
angliškais užrašais, frazėmis, kaip tarpusavyje mandagiai bendrauti su pardavėjomis bei padavėjomis,
pasisveikinti arba kaip užsisakyti maistą.
Visa įgyta patirtis buvo aptarta su mokiniais.
Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

Kryžiažodžio konkursas, skirtas paminėti Europos supratimo apie antibiotikus dienai
Lapkričio 21 dieną Rėkyvos progimnazijos 8 klasės mokiniai dalyvavo kryžiažodžių konkurse, kuris buvo
skirtas paminėti Europos supratimo apie antibiotikus dienai. Jiems teko prisiminti, ką išmano apie ligas, jų
gydymą ir asmens higieną. Pirmoji teisingai kryžiažodį išsprendė ir nugalėjo Rugilė K. Jai atiteko pagrindinis
prizas. Visus vaikus apdovanojome Šiaulių visuomenės sveikatos biuro įsteigtomis atminimo dovanėlėmis –
tušinuku ir užrašų knygelėmis su patarimais, kaip tinkamai vartoti antibiotikus.
Rasa Vaišvilė, VSP specialistė
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